O Desenvolvimento dos Exercícios de Evacuação
Fazer soar o alarme
DE ALERTA - um único toque;
PARA EVACUAÇÃO IMEDIATA três toques intermitentes.

Alertar os Bombeiros

Princípios

saída, até às portas exteriores e depois

O toque do alarme significa:
➢ Deixar imediata e obrigatoriamente

ao local de reunião.
o

edifício

(CERRA-FILA) e faz-se acompanhar do

➢ Os alunos que se encontram nas salas do
rés-do-chão saem pelas portas exteriores e
dirigem-se em grupos e sem corridas para o

Evacuar
Sair das salas de aula,
laboratórios, gabinetes,
refeitório, cozinha,
gimnodesportivo...
Caminhar pelas circulações
(vias de evacuação)
ordenadamente.
Sair do edifício em
direção ao ponto
de reunião no exterior

local de reunião. O delegado é o chefe de
fila.
➢ Os alunos que se encontram nas salas 7, 8,
9, 10 e 20 saem pela escada do meio do
bloco e saem pela saída em frente. Os que
se encontram nas salas 2, 3, 4, 5, 6 saem
pela escada do lado esquerdo da entrada do
bloco. Os alunos que se encontram nas salas

➢ Os alunos do rés-do-chão saem pelas portas
exteriores, excepto as salas 13 e Educação
Especial, que saem pela porta de saída mais
próxima.

Contar

dirigem-se para o local de reunião.

abre

imediatamente

a

porta.

Conduz os restantes alunos, atrás de si,

Avaliar

são de alumínio), seguindo e orientando o
grupo

de

alunos

até

ao

local

de

➢ Os alunos ao saírem da sala, formam
imediatamente,

uma

fila

indiana

ou,

integram-se nas filas que já estiverem a
passar. Permanecerão SEMPRE nessa fila
sem ultrapassagens ou encontrões. Fazerlhes notar que deverão ter respeito pelos
seus colegas. Chegados ao local de reunião
os alunos agrupam-se por turmas junto ao
professor com quem tinham aulas.
➢ Os

Diretores

de

turma

com

alunos

2 alunos responsáveis para apoiar a sua
evacuação.
➢ No local efectua a contagem dos alunos.

➢ O delegado é o chefe de fila que ao sinal de
alarme

uma cruz com giz (no chão, quando as portas

portadores de deficiência motora nomeiam

➢ Os alunos que se encontram nas salas 26, 27
e 28 saem pelas portas exteriores e

Retomar as atividades

livro de ponto, fecha a porta, fazendo-lhe

concentração.

1, 11, 12, saem pela escada do lado direito.

Reunir

➢ O professor é o último a sair da sala

através dos corredores e escadas de

➢ Não

deixar

o

ponto

de

reunião

sem

autorização.
➢ Voltar aos lugares de trabalho depois do
Responsável
autorização.

pela

Segurança

ter

dado

